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‘Nadruk verschuift van  

besparen, naar genereren 

extra omzet’

’Niet alles wat kan  

is al toegestaan’

Alle nieuwe elektronische trends die ons leven gaan 
veranderen, worden ieder jaar zichtbaar op de CES: 
de Consumer Electronics Show. De belangrijkste trend 
van dit jaar is de definitieve doorbraak van de weara-
bles. Elektronica die gedragen wordt als een sieraad, 
zoals een horloge of armband. Maar dit jaar is er meer, 
want elektronica kan nu ook in bijna alle kledingstuk-
ken worden verwerkt. Met het aanbrengen van kleine 
sensoren kan kleding smart worden. 
Met behulp van deze wearable technology kunnen we 
veel informatie krijgen over ons lichaam, bijvoorbeeld 
door een T-shirt dat het hartritme meet. Er zijn bo-
vendien nog veel meer sensoren mogelijk en de 
ontwikkeling van nieuwe en kleinere sensoren is nog 
maar net op gang gekomen.
Voor de zorgsector gaat dit grote betekenis krijgen, 
want deze ontwikkeling stopt niet bij gadgets voor 
consumenten. Als de monitoring van een hartritme 
zo eenvoudig is uit te voeren, betekent het ook dat 
lager geschoolde zorgmedewerkers ermee uit de 
voeten kunnen. Een trend die aansluit op de huidige 
situatie dat bloed of urine al op die manier wordt 
afgenomen. In tegenstelling tot vroeger gebeurt dat 
nu in de eigen wijk of gewoon thuis. 
Die processen zijn flexibeler en goedkoper geworden 
en voor patiënten prettiger. De trend past bij de wens 

tot meer eigen regie en meer zelfbeschikking over het 
zorgproces. Het betekent een structurele verschuiving 
in tijd en plaats van het zogeheten point of care; de 
locatie waar zorg plaatsvindt.
 
Nierdialyse
Dit lijkt misschien weinig indrukwekkend als het om 
bloedprikken gaat, maar de technische ontwikkelingen 
op medisch gebied gaan zeker net zo snel als bij de 
gadgets op de CES. Medische 
apparaten worden in hoog 
tempo kleiner, mobieler, 
goedkoper en bovendien een-
voudiger te bedienen. 
Sterke voorbeelden zijn te 
vinden bij apparatuur voor 
bloedmetingen, zwanger-
schap, opsporen van infec-
ties, diagnostiek van hart-
ziekten of zelfs apparatuur 
voor nierdialyse. Deze nieuwe technologie ontwikkelt 
razendsnel en er komen steeds meer mogelijkheden 
om metingen en verrichtingen buiten de ziekenhuis-
muren te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij de 
huisarts of in het gezondheidscentrum in de wijk, in 
het zorgcentrum of gewoon thuis. Dat geldt nu al 

voor zo’n tien à twintig procent van de verrichtingen, 
en dat percentage stijgt snel. 
Een volgende belangrijke verandering ontstaat als een 
patiënt met de nieuwe technologie bijvoorbeeld zelf 
(thuis) een zwangerschapsecho maakt. Vanuit dit 
nieuwe point of care kunnen de beelden ook worden 
aangeboden aan een community en worden beoor-
deeld door verschillende deskundigen over de hele 
wereld. Uiteindelijk beslist de patiënt zelf welk advies 
zij overneemt, in overleg met haar eigen specialist, als 
persoonlijke adviseur in haar besluitvormingsproces.

Genereren extra omzet
Maar er verschuift nog veel meer. De rollen van de 
specialist en het ziekenhuis veranderen wezenlijk, 
want de regie komt op basis van de eigen point of care 
volledig bij de patiënt zelf. Dit vergt een totaal an-
dere kijk op de zorg, zoals in tabel 1 weergegeven. 
Het verschuiven van het point of care heeft niet alleen 
grote gevolgen voor het primaire proces maar uiter-
aard ook voor de facilitaire organisatie. Hierbij is er 
een onderscheid tussen het verlagen van de kosten en 
het genereren van extra omzet.
Wanneer een groot aantal verrichtingen buiten het 
ziekenhuis worden uitgevoerd, heeft dat directe in-
vloed op de facilitaire kosten. Het aantal polikamers 
en onderzoekskamers neemt af en de invulling daar-
van is elders goedkoper, vooral als het point of care 
bij de patiënt thuis is. 
Daar komt nog bij dat deze verrichtingen niet meer 
door een medisch specialist (of diens assistent) wor-
den uitgevoerd, maar door medewerkers in lagere 
loonschalen. Daarmee verschuift waarschijnlijk ook 
de omzet, want die medewerkers hoeven niet in dienst 
te zijn van het ziekenhuis of van de maatschap. 
Hier ligt een braakliggend terrein, want wie gaat de 

devices leveren, onderhouden en de opleiding ver-
zorgen? Wie organiseert dat de communicatie met de 
patiënt anders wordt ingericht? Dit zijn kansen voor 
een facilitair bedrijf, omdat de facilitaire dienstverle-
ning een integraal onderdeel kan worden van de 
bedrijfsvoering. De nadruk verschuift dan van het 
besparen van facilitaire kosten, naar het genereren 
van extra omzet. Deze markt wordt geschat op een 
waarde van één tot drie miljard euro. 
Voorlopig hebben ziekenhuizen hierin een kennis-
voorsprong, die kan worden vermarkt onder leiding 
van de facility manager. Ten opzichte van de gang-
bare functie is wel een aantal belangrijke extra com-
petenties noodzakelijk.

Wat mag wel en wat mag niet
De nieuwe omzet verandert de business case van het 
ziekenhuis. De omzet van een ‘gewoon’ ziekenhuis 
wordt bepaald door de uitgevoerde zorgproducten. 
Met het verhuren, verkopen 
en beheren van de devices 
kan extra omzet worden ge-
genereerd. Dit kan oplopen 
tot een substantieel niveau.
Behalve dat het zorgproces 
aanzienlijk goedkoper wordt 
zijn er ook grote voordelen 
voor de patiënt. Verrichtin-
gen kunnen op een tijd of 
dag naar keuze worden uit-
gevoerd, terwijl ook de plaats niet meer vastligt. Als 
patiënten daarvoor niet meer naar het ziekenhuis 
gaan, heeft dat aanzienlijke effecten op het sociale 
of werkzame leven. Voor een meting van vijf minu-
ten in het ziekenhuis moet inclusief reizen en wach-
ten al snel een halve dag worden uitgetrokken. Vaak 

Door nieuwe technologieën verschuift de plek waar zorg kan worden 

verleend van het ziekenhuis naar huisarts, zorginstelling of zelfs naar 

patiënten thuis. Dit geldt nu al voor bloedafname, maar kan ook gelden 

voor bijvoorbeeld een zwangerschapsecho. Dit heeft gevolgen – en biedt 

kansen – voor ziekenhuizen en het facilitair bedrijf.
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niet alleen voor de patiënt maar ook voor een chauf-
feur of begeleidende partner. Bij de huisarts kan de 
patiënt binnen een half uur weer thuis zijn en als 
het even meezit, blijft de patiënt gewoon thuis. Voor 
de patiënt heeft dit hogere waarde dan het besparen 
van kosten. 
De nieuwe mogelijkheden nemen snel toe, maar niet 
alles wat kan is op dit moment ook toegestaan. Het is 
nog niet eenduidig wat nu wél mag en wat mag niet. 
Wet BIG moet de kwaliteit bevorderen van de zorg 
die beroepsbeoefenaren leveren, maar er zijn nog geen 
regels voor de mogelijkheid dat een test wordt uitge-
voerd door de patiënt zelf.
Hier is trouwens wel een nuancering op zijn plaats. 
De device en de bijbehorende test kunnen voor meer-
dere doelen worden gebruikt, zoals:
1. Monitoren
2. Stellen van diagnoses
3. Voorbereiding
4. Herstel 
5. Monitoren van de voortgang
6. Vaststellen van resultaten
7. Verbeteren

Kansen of bedreigingen
Alle bestaande grenzen komen ter discussie, maar 
met de huidige wet en regelgeving mag de device nog 
niet gebruikt worden voor medische diagnoses. De 

grenzen zullen uiteindelijk bepaald worden door het 
vertrouwen wat de cliënt heeft in de devices, maar 
dit is een kwestie van tijd.
Het point of care verschuift dus voor een belangrijk 
deel naar de directe woonomgeving en naar andere 
tijden. Het voordeel van goede bereikbaarheid van 
een ziekenhuis neemt dan ook wezenlijk af. Bovendien 
biedt het voor andere partijen, zoals de ouderenzorg, 
kansen om nieuwe zorg- en dienstverlening aan te 
bieden. Met het scheiden van wonen en zorg aan de 
ene kant, en het verschuiven van het point of care aan 
de andere kant, kan zelfs de totale positionering van 
een zorgcentrum verschuiven. Dat geldt voor be-
staande centra, maar natuurlijk ook voor nieuwe 
(particuliere) initiatieven.
Of de nieuwe mogelijkheden voor een zorgaanbieder 
kansen of bedreigingen zijn, zal verschillend worden 
beoordeeld. Het hangt er vooral van af hoe instel-
lingen met deze veranderingen omgaan. Als de zie-
kenhuizen hier niet op inspringen, zullen andere 
partijen dat doen. Het wordt een kwestie van survival 
of the fittest. fmi

Traditioneel ziekenhuis Beterhuis van de toekomst

Focus Gerichte op ziekte • Gericht op ‘beter zijn’ en vitaliteit
• Ziekenhuis wordt ‘beterhuis’

Scope Behandeling van ziektes • Behandeling van klachten
• Zelfregulatie
• Medische outcome

Benadering Behandelen 
Interventies
Diagnostiek 
Expertise ligt bij de specialist 

• Preventie, gezond leven
• Zelfredzaamheid
• Leren en aanpassen gedurende het proces

Onderwerp Symptomen klachten en aandoeningen
Uitslagen van het aanvullend onderzoek

• Holistische benadering, wat wil de patiënt.
• Alles kan, maar niet alles is nodig

Verantwoordelijkheid Stellen juiste diagnose
Uitvoeren behandeling
Voorschrijven medicijnen

• Verbeteren leefstijl
• Empowerment
• Begeleiden met het maken van de juiste afwegingen 

Gebaseerd op Medische establishment
Wetenschappelijk onderzoek

• Het individu, familie, vrienden, community 
• Sociale netwerken
• Reputatie
• ‘Others like me’

Specialist Autoriteit
Beslissen voor patiënt

• Adviseur, coach, begeleider
• Kennis en ervaring delen

Patiënt ‘Hulpeloos’ • Neemt verantwoordelijkheid
• Benoemt eigen doelstelling

Relatie Asymmetrisch, gebaseerd op autoriteit • Symmetrisch, gebaseerd op vertrouwen

Locatie In het ziekenhuis • Daar waar het de patiënt het beste uitkomt 

Service Meerdere systemen • Michelin-gids van de zorg doelgroepgericht

Tabel 1

Om dit met u te vieren ontvangen de eerste 1000 
bedrijven/instellingen die zich registeren op de 
webshop een cadeaubon ter waarde van maar 
liefst € 100,- te besteden in de Bouterwebshop!* 
Om aanspraak te maken op de cheque vult u in het 
veld ‘actiecode’ in het registratieformulier de vol-
gende code in: FMI1302. 
Ga nu naar www.bouterwebshop.nl en schrijf u in!
*Let op! 1 cheque per persoon en per bedrijf

Wij hebben een fantastische webshop geïntrodu-
ceerd, www.bouterwebshop.nl. Met deze webshop 
heeft u het gemak van online winkelen en bestellen.

De webshop bevat nagenoeg het gehele assortiment 
dat wij voeren; van vaatwasmachines tot kof� ezetap-
paratuur. Bij alle producten vindt u een beschrijving 
en technische informatie. Ons assortiment bevat 
uitsluitend kwaliteitsmerken waardoor een lange 
levensduur is gegarandeerd. U kunt uiteraard ook 
bij ons terecht voor gebruiks- en reinigingsartikelen, 
zoals � lterpapier, vaatwaspoeder, ontkalkingsmiddel, 
etc.

Tegenwoordig moet alles betaalbaar zijn. Onze prij-
zen zijn betaalbaar! De prijzen in onze webshop zijn 
zg.”Af-magazijn-prijzen”. De prijzen zijn exclusief 
transport, inhuizen, montage, aansluiten en in be- 
drijf stellen. Uiteraard kunnen wij u deze full-service 
wel verlenen. 

Wilt u de prijzen bekijken of wilt u bestellen, dan 
hoeft u zich alleen even te registreren!
Voor instellingen en bedrijven die volledig ont-
zorgd willen worden, hebben wij een aanvullend 
full-service-concept ontwikkeld. De te betalen prijs 
wordt gevormd door de basisprijs uit de webshop, 
vermeerderd met geringe percentages voor de extra 
full-service. Zo kunt u altijd zelf de prijs berekenen 
en bent u niet afhankelijk van offerte aanvragen. Wij 
komen graag naar u toe om u een voorstel te doen 
voor een maatwerk full-service-concept.
Wij wensen u veel plezier met het shoppen in de 
Bouterwebshop.

BOUTER HEEFT DE 

BOUTERWEBSHOP 
GELANCEERD!!!

Beste kwaliteit

Concurrerende prijs

Wij gaan voor duurzaam

www.bouterwebshop.nl
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